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Vďaka, že si mojou záchranou
Predspev:
Kňaz: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
Zbor: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
Zbor: Tvoj Duch príď ku nám, Ty slávny Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Kňaz: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
Zbor: Svojou láskou spájaj tvoj ľud Bože náš.
K Tebe ideme, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe ideme, Ty veľký Bože náš.
Pieseň č. 646 - Učiň ma Bože svetielkom
Sláva, pozdrav, kolekta, Evanjelium J 11, 41-44
Pieseň detí
Ref: Haleluja šaba-laba-labambam 2x Amen, amen

1. On je môj Pán a ja Ho mám rád. Amen, amen
2. Ježiš zomrel a z hrobu vstal. Amen, amen
3. Ježiš žije a príde zas. Amen, amen
Scénka
Pieseň detí

1. Kráľovi kráľov a Pánovi pánov,
sláva, haleluja!
On je kniežaťom mieru, sláva, haleluja!
2. Piesňou a hudbou ja túžim Ho chváliť,
sláva, haleluja!
Spievať o Jeho láske, sláva, haleluja!

Kázeň, Modlitba, Oznamy

Pieseň: Prosíme Ťa Pane daj nám silu

Prosíme Ťa Pane, daj nám silu, chceme začať Tvoje slová žiť.
Veríme, že budeme raz spolu, tam pri Tvojom stole spolu víno nové piť.
Dívaš sa na všetky naše skúšky, jak tápeme často v starostiach.
Bez Teba by svet bol iba púšťou, bez Teba by život nemal vôbec žiadny
cieľ.
Prosíme Ťa Pane, daj nám silu, chceme začať Tvoje slová žiť.
Veríme, že budeme raz spolu, tam pri Tvojom stole spolu víno nové piť.
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 649 - V srdciach nech nám radosť horí

Kázňový text: Žalm 118, 19-21

19 Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať
Hospodinovi.
20 Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú.
21 Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

M
Miillooddaarryy::
*
Bohuznáma sestra s láskou spomína na svoju mamičku pri jej výročí
odchodu do večnosti. Venuje na CZ 40 €.
*
Bohuznáma sestra so svojimi najbližšími s láskou spomína na svojho
drahého manžela pri 1. výročí odchodu do večnosti. Zároveň spomína na
svojho brata, ktorý ich opustil pred 10 rokmi. Prosí o Božie potešenie, silu
a požehnanie. Z vďačnosti venuje 100 € na opravu nášho kostola.
*
Pri svojom okrúhlom jubileu 70 rokov náš verný spolubrat a presbyter
Janko ďakuje Pánu Bohu za Jeho milostivé vedenie a požehnanie. Porúča
celú svoju rodinu do Božej ochrany. Venuje na CZ 150 €.
*
Minulú nedeľu bola pokrstená Miriam Šimová. Rodičia ďakujú za svoju
dcérku a porúčajú ju aj celú rodinu do Božej ochrany a milosti. Venujú 50 €.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
10.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
11.11.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov 1. roč.
12.11.2013 Utorok
18,30 Spevokol

13.11.2013 Streda
15,30 Služby Božie DD Pri kríži
18,00 Biblická hodina
14.11.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,30 Od-Mlad

15.11.2013 Piatok
14,30 Vyuč. konfirmandov 2. roč.
15,00 Dorast
17,30 Modlitby
17.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
*
Zajtra, 11.11.2013 bude mládežnícke stretnutie študentov aj všetkých, ktorí
sa chcú k nám pridať v EDS kaplnke na Partizánskej o 20.00h.
*
Na budúci týždeň budeme mať modlitby 24/1. Začnú v piatok 15.11.
o 18,00h a skončia v sobotu 16.11. o 18,00h. Sú to nepretržité modlitby celú noc aj
deň. Zoznam mien, kde sa môžete zapísať je na stole pri východe z kostola.
*
Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy bude 17. novembra 2013 o 15,00h v Zborovej
sieni na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať na tému "Ako nájdem milostivého
Boha?" bude dekan EBF UK Mgr. Ľubomír Batka, PhD.
*

Ofera minulú nedeľu bola 299,72 €. Srdečne ďakujeme.

